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Ciężar podatków
Na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy:
śmierć i podatki
Podatki to obowiązkowe, po-wszechne
(uiszczane przez każdego obywatela) datki na rzecz
państwa. Płacono, czyli ściągano je od zawsze – na
przestrzeni wieków zmieniał się ich zakres, wielkość
oraz charakter. Jedno tylko nie uległo zmianie: nasza
niechęć do ich płacenia.
W dawnej Polsce funkcjonowały trzy podstawowe
typy podatków: poradlny, pogłówny oraz podymny.
Podatek podymny pobierano od każdego domu
mieszkalnego, a jego wysokość zależała od wielkości
budynku. Od 1775 r. kwota podatku była liczona od
ilości ustawionych na dachu kominów (czyli
"dymów"). Podatek pogłówny był nadzwyczajnym
podatkiem osobistym, nakładanym w związku
z zagrożeniem tatarskim czy krzyżackim. Podatek ten
obciążał wszystkich mieszkańców kraju (oprócz króla
i dzieci do lat dziesięciu), zaś jego wysokość zależała
od pozycji społecznej i pełnionych urzędów. W 1717 r.
został przekształcony w stały podatek na utrzymanie
wojska. Podatek poradlny - był to stały podatek od
dóbr ziemskich, płacony także przez szlachtę oraz
duchowieństwo.
Historia zna wiele podatków, które świadczą nie
tyle o geniuszu prawników, ile o pazerności władzy.
Oto parę przykładów: Car Piotr Wielki narzucił bojarom podatek od brody. W średniowiecznej Anglii
istniał swoisty podatek od tchórzostwa - rycerz mógł
się wykupić od udziału w wojnie, wnosząc do
królewskiego skarbca stosowną opłatę. W Szkocji
król William III wprowadził podatek uzależniony od
liczby okien w budynku (w reakcji na to
rozporządzenie Szkoci zaczęli masowo
zamurowywać okna). W osiemnastowiecznej Anglii
obowiązywał podatek od noszenia kapeluszy. A u nas,

w czasach Peerelu kto po przekroczeniu trzydziestego roku życia pozostawał w stanie bezżennym, płacił podatek od "bezdzietności i stanu kawalerskiego"
(zwany złośliwie przez obywateli „podatkiem bykowym”).
Obecnie podatek jest rozumiany jako pieniężne,
przymusowe, ogólne, nieodpłatne, bezzwrotne świadczenie na rzecz skarbu państwa, województwa,
powiatu lub gminy lub innych związków publicznoprawnych (np. Kościoła czy związków zawodowych).
Obecnie w Polsce są pobierane następujące rodzaje
podatków: 1. bezpośrednie: podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób
prawnych (w Polsce obowiązuje 19% stawka podatku
CIT); 2. pośrednie: podatek od towarów i usług VAT
(w Polsce obowiązują 4 stawki podatku VAT - 23%,
8%, 5% i 0%), podatek akcyzowy, podatek od gier;
3. majątkowe: podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek
rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych, opłata za psa.
Zebrane podatki wykorzystywane są na potrzeby
realizacji zadań publicznych takich jak: wojsko,
policja, drogi, kanalizacje, oczyszczalnie, oświata,
służba zdrowia. Przy czym podstawowym dochodem
własnym gminy jest podatek od nieruchomości
i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Pozostałe źródła są mniej istotne. A dzięki pieniądzom
podatników mamy coraz lepsze drogi i obwodnice
(z rowami), coraz czyściejszą okolicę, coraz smaczniejszą wodę, coraz bliższą chorego służbę zdrowia,
coraz bardziej przyjazne przedszkola i szkoły.
Tak trzymać!
Kazimierz Wójtowicz CR
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Dwie rzeczy tego świata
„ Z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie.
Dwie tylko: poezja i dobroć i więcej nic...”
(C. K. Norwid)

Wydaje się, że powyższe Norwidowskie słowa są
najlepszym wstępem do dwóch czerwcowych
spotkań kulturalnych, jakie miały miejsce w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Oleśnicy. Pierwsze wydarzenie odbyło się 7 czerwca; wówczas mieliśmy
możliwość uczestniczenia w koncercie poezji
śpiewanej pod szumnym tytułem „Koncert poezji
zmysłowej”. Głównym artystą wieczoru piosenki
zmysłowej był polski bard Apolinary Polek (rocznik
1980) oraz niezwykła dziewczyna - Patrycja Polek
o bardzo nastrojowym, nietuzinkowym głosie, pięknie
grająca na ukulele, małej hawajskiej gitarze.

cert przybyła dość liczna grupa melomanów.
Wszystkim, którzy w ten, może trochę nietypowy, jak
na nasze oleśnickie warunki, sposób zdecydowali się
spędzić czas, serdeczne dziękuję. Bo to napawa radością i budzi nadzieję, że takie wydarzenia pomagają nam może trochę głębiej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i odkryć, że życie to coś
więcej niż tylko powszednie troski codzienności.

Dokładnie 20 dni później, 27 czerwca, byliśmy
świadkami innego spotkania z udziałem dwóch znakomitych gości: znanego nam wszystkim ks. Kazimierza Wójtowicza (tym razem przybył do nas jako
Koncert, jak sama jego
poeta) oraz ks. dr. Stefana
nazwa sugeruje, był utrzymany
Radziszewskiego. Ks. Stefan
Cóż, że pieniądze, blichtr i sława
w klimacie poezji i śpiewu.
jest
kapłanem naszej kieleckiej
zaglądać będą w okna domu,
serce popiołem obłożone
Zaproszeni artyści obok
diecezji; absolwentem WSD
zapłacze smutkiem po kryjomu.
utworów takich niewątpliwych
w Kielcach i polonistyki KUL;
klasyków tego gatunku, jak:
autorem opracowań z pogranDomy przeminą i ustroje,
szafy i stoły kornik stoczy,
Zbigniew Herbert, Jacek
icza literatury i teologii
wyciągnij rękę do człowieka
Kaczmarski, Bob Dylan, Maciej
(Kamieńska, Stachura, Iredyńspójrz w jego serce, spójrz mu w oczy.
Zembaty, przedstawili również
ski) oraz zbioru esejów: Kot
Wszystko
przepłynie
jak
mórz
fale,
swoje własne kompozycje.
czarny, Literatura dla odważocean życia je kołysze,
Mogliśmy więc posłuchać
nych;
dyrektorem kleryckiego
to co ty dałeś, wróci kiedyś,
miłością, dobrem, złem lub ciszą.
takich utworów, jak: Zalśnij,
Teatru w Kielcach (który
Sen po przebudzeniu, Zbiwystawiał sztuki: Fizyków
Dwie tylko rzeczy nie przeminągniewowi Nienackiemu, Kraj
Durrenmatta, Barabasza
dobroć i wiersze sercem tkane,
być może chodzą po szkle boso,
małych chłopczyków, SpaLagerkvista, Świt M. C. Słonia).
lecz pamięć o nich pozostanie.
dająca, Kołysanka dla nieznajNapisał też wnikliwe posłowie
omej oraz Mój ojciec (sł. Zbido obszernego zbioru wierszy
Od spraw nieważnych, mysich, głupich
odwiedź
nas
jednak
w
wierszach
Panie,
gniew Herbert), Potępienie
ks. Kazimierza p.t., Dookoła
jak pamięć ma pozostać jakaś,
rozkoszy (sł. i muz. Jacek KaEmaus i dalej. Taki zresztą był
niech dobra pamięć pozostanie.
czmarski), Piosenka o wyproteż tytuł tego wieczorku autorwadzce (sł. i muz. Jan Krzyszskiego.
tof Kelus), Nie starzeć się (Forever Young wg Boba
Dylana), Wspomnienie (Memories przekład
Ks. Stefan, jako wybitny znawca literatury, podjął
z Leonarda Cohena - Maciej Zembaty), Mufka się zadania poprowadzenia rozmowy z naszym
(sł. Jacek Kaczmarski).
Poetą. Piszę podjął się zadania, bo każdy, kto trochę
zna ks. Kazimierza, zdaje sobie sprawę, że rozmaPomimo, iż wydawać by się mogło, że taki rodzaj wiać z nim o poezji nie jest łatwo. Sprawy literatury,
muzyki wymaga specjalnego „ucha i serca”, na kon- zwłaszcza poezja, na tyle są bliskie sercu ks. Kazi-
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mierza, że w ferworze dyskusji czasami tak się zap- dotą… Obaj kapłani otworzyli nam kolejne drzwi
ala, iż nieprzygotowanemu rozmówcy trudno jest dot- zaczarowanego ogrodu poezji, pomogli w odkrywaniu
rzymać mu kroku, żeby nie powiedzieć, że po
nowych światów, gdzie wszystko pachnie
prostu wychodzi się na ignoranta. Jednak
inaczej… Bo przecież, jak mówi poeta:
w osobie ks. Stefana nasz Poeta spotnie da się być poetą tylko na chwilę.
kał równorzędnego partnera
Poezję nosi się w sobie. Ona rodzi
i nam uczestnikom spotkania posię w człowieku, w nim dojrzewa.
została tylko przyjemność przysOna wypełnia człowieka po
łuchiwania się rozmowie dwóch
brzegi. Poezja rodzi się
nie tylko znawców, ale przede
w życiu, ale wtedy także życie
wszystkim autentycznych mistaje się poezją. Bo jest
łośników literatury, dla których
częścią tej samej miłości, tego
język nie jest tylko prostym środsamego zachwytu. A ten – jeżeli
Publiczność
na
spotkaniu
autorskim
kiem przekazu informacji, ale rówjest w człowieku – nie gaśnie nignież tworzywem sztuki. Mogliśmy więc
dy. I my przez to spotkanie miezachwycać się pięknem, bogactwem
liśmy możliwość uczestniczi barwnością naszego ojczystego języka.
enia w takim zachwycie.
Na wstępie ks. Radziszewski powieSpotkanie nie było
dział, że to nie my czytamy poezję, to
jednak, jak by ktoś mógł
poezja czyta nas; jesteśmy tym, co czysobie pomyśleć,
tamy. I stwierdzenie to można by uznać
czytając powyższe
za myśl przewodnią spotkania. Dlatego
wywody, jakimś teorez uwagą i wewnętrznym napięciem wsłutycznym rozważaniem na
Artyści wieczoru piosenki zmysłowej
chiwaliśmy się to, co było mówione i czytemat, czym jest poezja
Apolinary i Patrycja Polk
tane. Udział w tym wieczorku poetyckim
i jakie jest jej miejsce
pomógł nam uświadomić sobie, że
w naszym życiu. Wręcz przepoezja to nie tylko książki, to nie
ciwnie była to rozmowa o życiu
tylko wierszyki, których musiei twórczości bardzo konkretnego
liśmy uczyć się na pamięć, gdy
poety - ks. Kazimierza Wójtowicza.
jeszcze chodziliśmy do szkoTo właśnie Jego wiersze i jego żyły, że poezja to coś o wiele
ciorys były punktem wyjścia do
więcej. Poezja jest artysbardziej ogólnych rozważań.
tycznym wyrazem ludzkiego
Poeta sam czytał swoje wiersze, te
życia, ale również, co starali
starsze, które w większości już były
Ks. dr Stefan Radziszewski,
się nam uświadomić nasi
znane
niektórym słuchaczom, ale
znawca literaturyprowadzi rozmowę z Poetą
zaproszeni goście, życie jest
również nowe i te jeszcze niepublikopoezją i poezja jest życiem. Życie
wane.
ma swój głębszy, piękniejszy wymiar niż
ten, który dostrzegamy na co dzień. I w każdym
Wydaje się jednak, że większe zainteresowanie
z nas jest trochę z poety, bo poeta to nie tylko ten, niż twórczość wzbudziła sama osoba poety. Zwłaktóry rymuje, układa wiersze, ale przede wszystkim szcza ten etap jego życiorysu bezpośrednio związany
ten, kto dostrzega i zachwyca się pięknem.
z naszą oleśnicką ziemią. Były więc opowieści
o początkach zainteresowania poezją, ale również
Poezja nie potrzebuje wielości słów, dotyka takiej o wyborze drogi kapłaństwa. Pytania o to, czy dziś
przestrzeni naszej duszy, której nie da się opisać, bo trudno jest być poetą i czy dzisiejsza poezja ma
to coś więcej niż słowa, to zmaganie się światła w sobie wartość? Padło też pytanie: Jak na kapłana
z ciemnością, prawdy z kłamstwem, miłości z niena- poetę patrzą współbracia kapłani? I nieco humoryswiścią, świętości z grzechem, piękna z pospolitą brzy- tyczna odpowiedź ks. Kazimierza, że dla zdrowej kon-
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dycji psychicznej dobrze jest mieć kilku wrogów, i że
o sile człowieka stanowi siła przeciwnika. Z tego wniosek nie bójmy się nieprzyjaznych nam ludzi…
Oprócz rozmowy była możliwość zakupu książek
z dedykacją poety, było coś dla ducha, ale także i ciała
w postaci słodkiego poczęstunku.

składam podziękowanie dyrektorowi Piotrowi Strzeleckiemu za udostępnienie pomieszczenia szkoły.
W szarości i codzienności dnia potrzebujemy
słowa, potrzebujemy serca, potrzebujemy głowy,
potrzebujemy ludzkiego talentu. Dlatego też takie
spotkania. I zapewniam, że nie ostatnie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc i życzliwość, a przede wszystkim

Tekst: B.Brykowska

Borzymowska Majówka
…a Borzymów żyje sobie własnym kulturalnym
rytmem, bo pomysły, chęć działania oraz praca to
największy skarb, jaki możemy dać jedni drugim.
19 maja 2013 roku Borzymowski Klub Inicjatyw
Kulturalnych zorganizował I Turniej Szachowy i Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Oleśnica. Turniej skierowany był dla wszystkim chętnych, którzy chcieli miło
spędzić niedzielne popołudnie. Na spotkanie przybył
zastępca wice-prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Szachowego w Kielcach, który przywiózł ze sobą warcaby oraz szachy, a także zegary. Turniej przygotowany został profesjonalnie. Uczestników rozgrywek szachowych było dziewięciu:
Łukasz Kozłowski, Przemysław Światek, Damian
Światek, Piotr Mazur, Krystian Bielat, Adrian Zieman,
Tomasz Złotnik, Grzegorz Brykowski, Tadeusz Kawa.
Na podium stanęli: Tadeusz Kawa, Damian Świątek,
Przemysław Świątek.
Natomiast do zawodów warcabowych przystąpiło
dziesięć osób: Krystian Bielat, Klaudia Domagała,
Dżesika Domagała, Żaneta Pyzik, Anna Brykowska,
Katarzyna Brykowska, Tomasz Mazur, Kacper Ptak,
Piotr Mazur, Adrian Wąż. W tej dyscyplinie wygrali
Kacper Mazur, Kacper Ptak, Adrian Wąż. Zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, natomiast
każdy uczestnik -wyróżnienia i słodki upominek.
Turniejowi towarzyszyły niemałe emocje, było
dużo zdrowej rywalizacji ,a miła i przyjemna atmosfera pokazała nam, że takie przedsięwzięcia trzeba
organizować.
Parę dni później 26 maja - zorganizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Matki. Głównym punktem tego

zwycięzca w rozgrywkach warcabowych K.Mazur
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spotkania była inscenizacja pt. Zagubiony czas
w wykonaniu Teatru Młodego Aktora z Borzymowa,
prowadzona pod czujnym okiem p. Elżbiety Belzyt nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej
w Oleśnicy. Cieszymy się i dziękujemy naszym aktorom, którzy tak pięknie i z wielkim przejęciem przygotowali się do swoich ról. Wiemy, że kosztowało to
ich sporo pracy i trudu. Szczególnie ciepłe i życzliwe
słowa podziękowania kierujemy w stronę pani Eli,
która włożyła dużo serca, aby przygotować dzieci

i piękny spektakl. Gromkie brawa widowni, która naprawdę dopisała, były warte takiego trudu. Wójt
Gminy Leszek Juda oprócz słów pochwały częstował
każdego aktora słodkościami. Pięknym akcentem Dni
Matki był występ zespołu śpiewaczego Tuczępianki
pod kierunkiem Władysława Nalepy. W swoim repertuarze zespół śpiewał piosenki biesiadne, ludowe
i rozrywkowe. W oczach matek zaświeciły łzy radości.
Tekst i foto: Tadeusz Kawa
Prezes Zarządu BKIK

Wycieczka do Sejmu
Zarząd Gminny NSZZ.RI w Oleśnicy zorganizował wycieczkę do Warszawy dzieciom ze Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum naszej
Gminy Wycieczka odbyła się 29 kwietnia.

Oleśnicy. Według mnie wycieczka była bardzo udana
i wartościowa. Zwiedziłam ciekawe miejsca i dowiedziałam się więcej o historii Polski. Myślę, że pomysł
wyjazdu był strzałem w dziesiątkę.

Zwiedziliśmy Sejm i Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wielką pomocą w organizacji
wycieczki służyła nam niezawodna posłanka Ziemi
Świętokrzyskiej - pani Maria Zuba. Pani poseł była
naszą przewodniczką po Sejmie RP oraz Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Za organizację tej wycieczki dzieciaki ze Szkoły
w Oleśnicy bardzo serdecznie dziękują pani poseł
Marii Zubie, opiekunkom za opiekę oraz Radzie
Sołeckiej za jej sfinansowanie. Myślę, że wycieczka
pełna patriotyzmu i historii na zawsze zostawi ślad
w umysłach młodych ludzi. Do następnego wyjazdu.

Najlepszym odzwierciedleniem tego, co dane było
nam zobaczyć, będą wspomnienia uczennicy
Gimnazjum Weroniki Zeliaś:
29 kwietnia około godz.5 wyruszyliśmy w podróż
do stolicy. Mimo, że podróż trwała ponad 5 godzin, nie
była uciążliwa. Tuż po 10 dotarliśmy na miejsce do
Sejmu. Po załatwieniu wszystkich formalności pani
poseł Maria Zuba opowiedziała nam o sobie, swojej
pracy w Sejmie. Następnie obejrzeliśmy salę obrad,
korytarz z tablicami w hołdzie posłom poległym
podczas II wojny światowej i posłom, którzy zginęli
w katastrofie pod Smoleńskiem. Zwiedziliśmy też
Salę Kolumnową oraz obejrzeliśmy makietę budynków sejmowych. Po zrobieniu pamiątkowych
zdjęć, udaliśmy się do Muzeum Powstania
Warszawskiego. W muzeum bardzo mi się podobało.
Dzięki wspaniałym eksponatom i efektom dźwiękowym mogłam poczuć się jak w tamtych czasach. Pani
przewodnik opowiadała o tym, jak wyglądali i czym
żywili się powstańcy, jak wydawali gazetki oraz jak
działała poczta polowa. Każdy miał szansę przejść
przez tunel na wzór tych, z których korzystali powstańcy. Po zakończeniu zwiedzania i miłym pożegnaniu z panią poseł wyruszyliśmy w drogę powrotną do

Tekst: S. Ambroży
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Rankingowe paradoksy i inwestycyjne nowinki
Od zawsze ludzkie decyzje, działania, przedsięwzięcia podlegają ocenie. Zakładamy, a przede
wszystkim chcielibyśmy, aby ta ocena była jak
najbardziej sprawiedliwa, obiektywna. Tymczasem
dzieje się zwykle inaczej, bo obiektywizm, tak przez
nas oczekiwany, z reguły pozostaje tylko terminem
psychologiczno-socjologicznym, a oceny, których
doświadczamy – te realne, są zwykle subiektywne.
Warto zatem, kiedy to tylko jest możliwe, sięgnąć po
sprawdzone narzędzia, jakimi są porównania
zwane rankingami. Dotyczy to także tak ocennej
sfery jaką jest działalność jednostki samorządowej.
W ostatnim czasie takie rankingi pojawiły się na
łamach „Wspólnoty” i „Rzeczpospolitej”. Pierwszy
dotyczy zamożności samorządów i chociaż w tej
materii wiele zależy od okoliczności niezależnych
od działania władz samorządowych, bo przecież
zasoby naturalne: węgiel, ropa naftowa, gaz,
kruszywa, kopaliny są darem ziemi, to jednak warto
je przytoczyć. Ale wcześniej sięgnijmy do wskaźników dostępnych na stronach internetowych
Ministerstwa Finansów. Tam znajdziemy informację, że gmina Oleśnica – z dochodami rocznymi na
poziomie około 900 zł w przeliczeniu na każdego
mieszkańca (per capita) – sytuuje się w pierwszej
dwudziestce wśród 102 gmin naszego województwa. Zatem jesteśmy dość zamożni, chociaż do
średniego dochodu w kraju, który za 2011 rok
wyniósł 1.297,00 zł trochę nam brakuje. Brakuje
nam sporo do najbogatszych w naszym regionie,
bo tam na każdego mieszkańca przypada ponad
3.000,00 zł, brakuje nam bardzo dużo do najbogatszych w kraju, bo rekordziści osiągają dochody
rzędu kilkunastu tysięcy. Istnieje jednak mechanizm, zwany subwencją wyrównawczą, który
spłaszcza gigantyczne różnice (najbiedniejsi mają
dochód per capita rzędu 300-400 zł), i tu dochodzimy do rankingu „Wspólnoty”, który pokazuje
dochody gmin łącznie z subwencjami, w tym
przywołaną wyżej subwencją wyrównawczą, ale

Droga Sufczyce - Strzelce

Boisko wielofunkcyjne w Sufczycach

bez pozyskanych dotacji, również bez środków
z Unii Europejskiej. Chociaż z założenia mechanizm wyrównawczy powinien „podciągać” do
średniej krajowej gminy o niskich dochodach, to
czasem przynosi on zupełnie inny skutek. Wiele
gmin o nieco wyższych dochodach po tzw. „wyrównaniu” traci swoje wysokie pozycje. Tak właśnie
jest z Oleśnicą. Kiedy do dochodów własnych dołączymy subwencje, to okaże się, że z pierwszej
dwudziestki w województwie lądujemy w drugiej
dziesiątce od końca. Nie takiej „premii” oczekiwaliśmy za aktywność gospodarczą mieszkańców (stąd dość wysokie dochody z PIT) i samorządu, który ponosi wysokie koszty budowy dróg
koniecznych do funkcjonowania największego
podatnika, jakim jest zakład ceramiki budowlanej
firmy Wienerberger. Nie pierwszy raz w historii
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Dom Ludowy w Sufczycach

ostatnich kilkudziesięciu lat gmina Oleśnica traci na
gospodarczej aktywności. Oczywiście nie chodzi
o to, aby tę aktywność gasić, natomiast trudno nie
wyrażać dezaprobaty dla takiego systemu, konkretnie algorytmu naliczania subwencji wyrównawczej, który jest absolutnie antymotywacyjny.
Staramy się o tym mówić na różnych forach
i spotkaniach, chociaż te informacje przyjmowane
są z niedowierzaniem. Zwykle brakuje czasu na
matematyczną argumentację, a bez niej dyskusja
o zmianach w mechanizmie wyrównawczym nie
może być skuteczna. Warto, żeby osoby politycznie
aktywne, mówiły właśnie o tym, a niestety często
czysta polityka przegrywa z myśleniem o ekonomii.
W lipcu na łamach „Rzeczpospolitej” ukazał się
inny ranking pokazujący aktywność samorządów,
w tym jego ważna część „Europejska gmina”,
sytuujący jednostki samorządu terytorialnego wg.
wielkości pozyskanych środków zewnętrznych,
oczywiście w przeliczeniu na każdego mieszkańca,
bo tylko takie porównanie ma sens. W tym rankingu
gmina Oleśnica za 2012 rok znalazła się w pierwszej setce (na 73 pozycji) w Polsce w kategorii gmin
wiejskich. Gmina, która w rankingu dochodów
(„Wspólnota”), liczonych łącznie z otrzymanymi
subwencjami zajęła 1452 miejsce w kraju (to skutek
„wyrównania”), w sięganiu po środki dotacyjne
osiąga 73 miejsce w Polsce i 4 (po Solcu-Zdroju,
Kijach i Baćkowicach) w województwie świętokrzyskim. Oczywiście w kategorii gmin wiejskich.

Co przy tym ważne, pozostając ciągle gminą bez
zadłużenia. I co także ważne osiągamy ten wynik
przy bardzo niskich wydatkach na administrację.
Ten ranking (do wglądu na stronie „Wspólnoty”)
pokazuje, że – przy skromnej obsadzie – urzędnicy,
w naszej gminie potrafią pracować bardzo efektywnie, mimo że koszty funkcjonowania administracji są relatywnie niskie, na przekór zasadzie, że
im mniejsza gmina tym wyższe koszty utrzymania
urzędu w przeliczeniu na mieszkańców.
Naiwnością byłaby wiara w przekonanie wielu osób
do faktów, bo rankingi oparte są na matematycznych wyliczeniach, ale też grzechem zaniechania
byłoby przemilczenie tego, o czym nie wszyscy
wiedzą, bo przecież mając wiele swoich obowiązków nie zawsze są w stanie śledzić wszystkie
informacje – tym bardziej te, które ukazują się
w specjalistycznych publikacjach. Tym, którzy lubią
„wiedzieć”, polecam strony internetowe: „Wspólnoty”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, bo tam
można poznać fakty. To daje większą satysfakcję
niż wsłuchiwanie się w pozbawione ekonomicznego myślenia propagandowe mity. Warto także
zajrzeć na strony Urzędu Marszałkowskiego, na
mapę projektów i porównywarkę gmin. Także ten
ranking, pokazujący sprawność w pozyskiwaniu
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Świętokrzyskiego, daje nam wiele satysfakcji.
Jesteśmy spokojni o podsumowanie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo do pozyskanych
środków na odnowę wsi – Borzymów, Kępie

Sala świetlicowa w Domu Ludowym w Sufczycach
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i Strzelce, dojdzie Bydłowa, gdzie remontowana
jest strażnica za blisko 100.000 zł w tym 34.076 zł
pozyskane z LGR „Świętokrzyski Karp”, oraz
Sufczyce, gdzie rozbudowano Dom Ludowy
i powstał teren sportowo – rekreacyjny – za ponad
500.000 zł z dofinansowaniem z LGD „Dorzecze
Wisły” w kwocie 324.874 zł . Do puli PROW dołączą
także projekty, na które już podpisaliśmy umowy
tj. przebudowa i rozbudowa strażnicy w Strzelcach
z dofinansowaniem w kwocie ponad 200.000 zł ze
środków LGR oraz budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków i zakup zestawu do wywozu
nieczystości (ciągnik z beczką asenizacyjną) ze
środków na podstawowe usługi dla ludności wiejskiej – z dofinansowaniem blisko 1.100.000 zł. Ich
realizacja przewidziana jest na 2014 rok.
Ciągle budujemy drogi, bo dobra sieć komunikacyjna daje dostępność nowych terenów i działek.
Zakończyliśmy przebudowę odcinka łączącego
Strzelce z Sufczycami z dofinansowaniem rzędu
200.000 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Rozpoczęliśmy budowę drogi w samym środku
Oleśnicy tzw. „uliczek”. Jeżeli komunikacyjnie nie
był to priorytet to dla estetyki, rangi i prestiżu stolicy
gminy warto było tę inwestycje przygotować
i realizować, tym bardziej że i tu pozyskaliśmy
środki zewnętrzne z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ponad
100.000 zł.
Ogłosiliśmy przetarg na kontynuację przebudowy i rozbudowy Przedszkola. Niestety poprzedni
kontrakt okazał się niepowodzeniem. Trudno
tłumaczyć dlaczego, ale problemy znane z wielkich
budów dróg i stadionów dotarły także na niższy
szczebel i dotknęły mniejszych przedsiębiorców,
a w konsekwencji pokrzyżowały wiele planów
i oczekiwań samorządom. Zakładamy, że nowy
wykonawca zrealizuje projekt w takim tempie
i terminie, że w 2014 roku maluchy pójdą do
nowego przedszkola. Specjaliści od „pijaru” już
pewnie uknuli teorię, że to „pod wybory”. Ale to tak
„na marginesie”.

Remiza OSP w Bydłowej

Rozpoczynamy rozbudowę sieci kanalizacyjnej
w Wojnowie. Zadanie wycenione na ponad 700.000
zł, będzie dofinansowane ze środków Starostwa
Powiatowego w Staszowie w kwocie 225.000 zł.
Sukcesywnie rozbudowujemy oświetlenie uliczne
w wielu miejscach i miejscowościach, lampy
pojawiły się m.in. na słupach usytuowanych przy
cmentarzu parafialnym.
Złożyliśmy także do Urzędu Marszałkowskiego
karty informacyjne dotyczące projektów, które
chcemy realizować w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Dotyczą one głównie
rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji
oczyszczalni ścieków, przebudowy i budowy dróg
i ... może wreszcie dokończenie budowy kompleksu sportowego przy zespole szkół w Oleśnicy.
Dokończenie, bo przecież boisko wielofunkcyjne
już mamy. Pracujemy – jeszcze raz to podkreślam –
w skromnej obsadzie, jesteśmy obecni, aktywni,
skuteczni. Czy to wystarcza do dobrej oceny?
Pewno nie. Ale rankingów nawet jeśli, a może
właściwie dlatego, że pokazują pewne paradoksy
działające na naszą korzyść – na pewno się nie
boimy.
Tekst: Wójt Gminy Leszek Juda
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Nasz Rodak prof. Edward Malec otrzymuje Order Krzyża
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski- Polonia Restituta
Nadanie przez Prezydenta RP Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta panu prof.
Edwardowi Malcowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej oraz niesienie
specjalistycznej pomocy polskim dzieciom.

Szanowni Państwo,
mam zaszczyt poinformować, że na wniosek
Konsulatu Generalnego RP w Monachium, Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
nadał panu prof. Edwardowi Malcowi Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta za
,,Wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii
dziecięcej oraz niesienie specjalistycznej pomocy
polskim dzieciom”. To wielkie odznaczenie, jest
drugim najważniejszym odznaczeniem państwowym
po Orderze Orła Białego nadawanym przez
Prezydenta Rzeczpospolitej osobom cywilnym.
Prof. dr hab. n. med. Edward Malec, światowej
sławy kardiochirurg dziecięcy, wykonał na całym
świecie ponad 6.000 skomplikowanych operacji
kardiochirurgicznych u dzieci z wadami serca. Jako
pierwszy kardiochirurg przeprowadził w Polsce
z sukcesem operację najcięższej wady serca – HLHS.
Zapoczątkował tym samym program leczenia tej
wady w naszym kraju.
Prof. Malec kierował od roku 2007 Kliniką
Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu
Monachijskiego. Warunkiem przyjęcia przez
Profesora propozycji pracy w tej klinice była klauzula
o możliwości operowania dzieci z Polski oraz wynegocjowanie przez niego stałej - bardzo niskiej kwoty
za pobyt polskich małych pacjentów w szpitalu,
niezależnie od jego czasu trwania, co było niezwykle
istotne z uwagi na fakt, iż NFZ nie zrefundował
dotychczas ani jednej operacji przeprowadzonej
przez prof. Malca w monachijskiej Klinice.
Od początku działalności w Monachium do końca
2012 roku Profesor z sukcesem zoperował 321
polskich dzieci z najcięższymi wadami serca, w tym
z najbardziej znikomymi szansami na powodzenie.
W ponad dwudziestu przypadkach matki polskich
dzieci, u których wadę serca stwierdzono w okresie
prenatalnym, podjęły decyzję o porodzie w monachijskiej klinice, po to, aby prof. Malec mógł zoperować wadę serca dziecka bezpośrednio po porodzie.

Zaangażowanie Profesora na rzecz polskich dzieci
i ich rodzin znacznie wykraczało poza zakres jego
obowiązków jako lekarza: wsparcie polskich rodzin
w sprawach administracyjnych związanych z pobytem w szpitalu oraz pomoc w kontaktach między
personelem medycznym a rodzicami hospitalizowanych dzieci, to tylko przykłady Jego dodatkowej
działalności.
Konsulat Generalny RP w Monachium dysponuje
licznymi listami rodziców zoperowanych dzieci,
w których wyrażają wdzięczność prof. Malcowi za
uratowanie życia ich dzieciom.
Prof. Edward Malec jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. został zaliczony w roku 2012
przez czasopismo FOCUS do najlepszych lekarzy
pracujących w Niemczech (Deutschlands TopMediziner), a w 2008 roku dzieci w podziękowaniu za
Jego działalność przyznały mu Order Uśmiechu, co
jak sam podkreśla, jest dla niego największym
wyróżnieniem.
Konsul Generalny: Justyna Lewańska
Informacja ze strony: www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci
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Zawody wędkarskie z okazji "Dnia Dziecka" 2013
Zgodnie z tradycją Koła Wędkarskiego
w Oleśnicy, co roku organizowane są zawody
wędkarskie z okazji "Dnia Dziecka", dla dzieci
i młodzieży do lat 16. W tym roku zawody odbyły
się w dniu 2 czerwca (niedziela).
W zawodach uczestniczyło 53 zawodników,
w tym 16 dziewczyn oraz ponad 40 osób dorosłych jako opiekunowie. Zawody trwały 2 godziny (od
14:00 do 16:00). Po zakończeniu wędkowania
wszyscy zawodnicy otrzymali prezenty w postaci
paczek ze słodyczami oraz kiełbaskę z grilla.
Paczki ze słodyczami ufundowała Rada Sołecka,
a sponsorem grilla byli: Marian i Grażyna Strojni.
Zwycięzcy zawodów (do X miejsca) otrzymali
dodatkowo dyplomy, które wręczył Wójt Gminy
Oleśnica Leszek Juda. Jednocześnie wszyscy
zawodnicy, którzy złowili ryby otrzymali nagrody
specjalne: wędka, 2 kołowrotki, podbierak, krzesełko wędkarskie, sygnalizator elektroniczny brań
oraz zestawy sprzętu wędkarskiego (do wyboru
były m.in.: żyłki, miarki, spławiki, zestawy ciężarków, sygnalizatory brań, wyhaczacze, tuby i pudełka na akcesoria itd.). Nagrody rzeczowe ufundowało Koło Wędkarskie PZW w Oleśnicy i Urząd
Gminy w Oleśnicy.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i Imię

Liczba zdobytych punktów

Wróbel Filip
Zeliaś Kacper
Nowak Jakub
Furman Dawid
Nowak Bartek
Ciemińska Magdalena
Wyżykowski Oskar
Poniewierska Andżelika
Pawlicki Bartosz
Skórski Kacper
Zawisza Piotr
Kosałka Patryk
Drzazga Jakub
Słaby Szymon
Kornaś Hubert
Skórski Jakub
Drzazga Karol
Poniewierski Jakub
Nowak Szymek

2490
1720
1185
1150
1000
820
480
415
400
300
250
160
145
125
120

Zawody sędziowali:
1. Gładkowski Zbigniew
2. Ciemiński Łukasz
3. Ambroży Adam
4. Trela Tadeusz
5. Czerwiec Robert
6. Nowosielski Marian
7. Pawelec Grzegorz

Tekst: Ł. Ciemiński
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Z życia przedszkola…
Festiwal tańca:
Tańczące Przedszkolaki
Festiwal Tańca Tańczące Przedszkolaki odbył
się 9 kwietnia 2013r w Europejskim Centrum Bajki
w Pacanowie.

i bogatych przeżyć artystycznych. Zmęczeni, ale
jakże uradowani z naszych wspólnych osiągnięć,
wracaliśmy do przedszkola z pucharem w ręku
i medalami na szyi. Gratulujemy zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom II Festiwalu Tańczące
Przedszkolaki.

Dzień Matki
27 maja w Przedszkolu Gminnym w Oleśnicy
w każdej grupie wiekowej odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Matki.

Brało w nim udział 14 zespołów w dwóch
kategoriach wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki
z przedszkoli województwa świętokrzyskiego.
Organizatorem tej imprezy, było Samorządowe
Przedszkole w Pacanowie przy współpracy
Europejskiego Centrum Bajki. Festiwal rozpoczęły
występem gościnnym Roztańczone maluchy –
przedszkolaki z Pacanowa tańcem Mexico Jury
w składzie: Joanna Cepil - główny sponsor festiwalu,
Karolina Kępczyk - dyrektor ECB, Marek Łupiński –
muzyk, choreograf i Jarosław Banasik – instruktor
tańca, wyłonili trzy najlepsze prezentacje z każdej
grupy wiekowej. Jury oceniało małych wykonawców
wg kryteriów: choreografia, estetyka, dobór muzyki,
ekspresja ruchowa i wizerunek sceniczny tancerzy.
Nasze 6- latki jako zespół Motylki w choreografii
p. Renaty Janickiej i p .Zdzisława Kwaśniewskiego,
pod czujną opieką wychowawczyni p. Doroty
Pawelec, swoją prezentacją Taniec śląski chodzony
zdobyły I miejsce w kategorii 5-6 latki . Po ogłoszeniu
wyników jury poprosiło o jeszcze jeden występ, co
było dla nas ogromnym wyróżnieniem.
Laureaci festiwalu otrzymali puchary i medale, zaś
wszyscy uczestnicy podziękowania i dyplomy. Miłą
niespodzianką tegorocznego festiwalu były
przygotowane zaproszenia do krainy baśni
Europejskiego Centrum Bajki, ufundowane dla
wszystkich uczestników konkursu przez dyrektor
Karolinę Kępczyk.
Festiwal Tańca Tańczące Przedszkolaki dostarczył
nam cennych doświadczeń oraz miłych wrażeń

Podczas występów mali artyści recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i tańczyli. Z okazji tego pięknego
święta, które jest celebrowane w wielu miejscach
świata, nasze przedszkolaki życzyły swoim mamom
wiele lat zdrowia szczęścia i sukcesów na swojej
drodze. Niewątpliwie życzenia płynące z małych, ale
jakże gorących serduszek wywołały radość
i wzruszenie na twarzach dumnych mam. Na koniec
uroczystości dzieci zaprezentowały wiosenny taniec
oraz wręczyły mamom laurki i papierowe kwiaty.
Następnie wszyscy otrzymali zaproszenie na
kawałek ciasta i herbatkę, zaś słodki poczęstunek był
okazją do dzielenia się wrażeniami z przedszkolnej
uroczystości.

Żegnaj kochane przedszkole …

Dzień 28 czerwca 2013 roku dla dzieci z grupy
6-latków w Przedszkolu w Oleśnicy był dniem
szczególnym.
Tego dnia 6-latki w obecności koleżanek, kolegów
oraz rodziców żegnały się z przedszkolem, aby po
wakacjach rozpocząć naukę w szkole
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Po przywitaniu przez Dorotę Pawelec licznie
przybyłych rodziców, dzieci zaprezentowały program
artystyczny, w którym wyraziły swą wdzięczność za
opiekę, wychowanie i naukę. Po zakończonym
występie wychowawczyni wręczyła dzieciom
pamiątkowe dyplomy, kolorowe książeczki oraz
słodkie upominki. Z rąk Dyrektor Zofii Ambroży
zostały wręczone podziękowania dla rodziców, którzy
wielokrotnie angażowali się w życie przedszkola.

Przyszłym uczniom życzymy sukcesów w szkole,
wielu nowych kolegów i koleżanek oraz miłych
wspomnień z przedszkola.

Teksty: D. Pawelec A. Ambroży M. Franusiak

Z życia szkoły filialnej w Pieczonogach...
Dzień Matki…
Słowa wiersza K.I. Gałczyńskiego przyświecały uroczystej akademii z okazji Dnia Matki, która
jak co roku odbyła się w Szkole Podstawowej
w Pieczonogach.

śpiewali piosenki, tańczyli oraz zagrali na instrumentach perkusyjnych. Z okazji tego pięknego święta, które jest celebrowane w wielu miejscach świata,
nasze maluszki życzyły swoim mamom wiele lat zdrowia, szczęścia i sukcesów na swojej drodze.

Uczniowie klas 0 - 3 pod kierunkiem Grażyny Kruk
Kierownik Anna Grosicka przywitała gorąco oraz Renaty Kaczochy przygotowali urozmaicony
repertuar. Można było posłuchać
dyrektora Piotra Strzeleckiego,
piosenek: Kochanej mamusi. Bukielicznie przybyłe mamy, a następ„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
cik dla mamy, Mama przyjaciółka
nie przybliżyła historię tego
I pierwszy śnieg na świerkach,
i
innych. Treścią wierszy i piosenek
święta. Podkreśliła szczególną
I pierwszy deszcz.
były czynności wykonywane przez
rolę matek w wychowaniu dzieci.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
mamy na co dzień. Pociechy wspoW Polsce Dzień Matki to bardzo
A czarna suknia mojej matki
Szumiała
jak
Morze
Czarne..."
mniały o trudzie, ale i zarazem radociepłe i pełne miłości święto, które
ściach płynących z daru macierzyuświadamia nam, że osobą, której
ństwa. Łezka w oku zakzawdzięczamy w życiu
ręciła się niejednej mamie,
najwięcej jest nasza
bo niewątpliwie życzenia
matka, bo to właśnie jej
płynące z głębi małych, ale
miłość jest bezgraniczna
jakże gorących serduszek
i bezwarunkowa.
wywołały radość i wzruszenie na twarzach dumW tym dniu mamy
nych mam.
zaproszone przez swoje
pociechy na tę niecodzienNa koniec uroczystości
ną uroczystość już po przewszystkie mamy zostały
kroczeniu progu szkoły nie
obdarowane ręcznie
ukrywały zaskoczenia,
wykonanymi pięknymi
jakie wywarł na nich wystróżami, które na tę okazję
rój sali. Barwna dekoracja
nawiązywała do słonecznej pogody i na jej tle naj- przygotowała nasza stażystka Kasia Grembosz.
Następnie wszyscy otrzymali zaproszenie na słodki
młodsi prezentowali swoje umiejętności artystyczne.
poczęstunek, który był okazją do dzielenia sie wrażeMamusie nas mają, my mamy mamusie – tymi sło- niami z uroczystości, w miłej, spokojnej atmosferze.
wami przywitały 3-4 latki swoje najukochańsze osoby. Pragniemy podziękować również rodzicom za ich
Podczas występu mali artyści recytowali wiersze, aktywne zaangażowanie się w życie szkoły.

nasze przedszkolaki ...

w szkole filialnej w Pieczonogach ...

w gimnazjum w Oleśnicy ...

w podstawówce w Oleśnicy ...
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Pożegnania nadszedł czas.....
29 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęte
uroczystą Msza św., w której uczestniczyli rodzice
i nauczyciele.

Izabela Świątek - klasa III
Zuzanna Kotlarz - klasa III
Daria Wróbel - klasa III

Następnie kierownik Anna Grosicka podsumowała pracę w roku szkolnym 2012/2013. Gronu
Pedagogicznemu podziękowała za wkład w rozwój
wiedzy, umiejętności kształtowania postaw uczniów.
Rodzicom zaś podziękowała za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz
naszej szkoły.
Najlepsi uczniowie klas I-III odebrali swoje
nagrody książkowe, a przedszkolaki dyplomy.
Pożegnaliśmy absolwentów klasy III, którzy dalszą
naukę będą kontynuowali w PSP w Oleśnicy. Wśród
wyróżniających sie uczennic, które otrzymały
nagrody książkowe znalazły się:

Na zakończenie uroczystości pani Anna Grosicka
życzyła wszystkim, aby czas wakacji był czasem
dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Oby wakacje były przede wszystkim bezpieczne, radosne i niezapomniane.
Teksty: R. Kaczocha

Programy realizowane w szkole filialnej w Pieczonogach
Każdego dnia świat, w którym żyjemy
zachwyca nas swoim pięknem, takie hasło
przewodziło tegorocznej edycji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury organizowanego przez
markę Kubuś.
Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły filialnej w Pieczonogach po raz kolejny przystąpiły do jego realizacji .
Celem programu jest edukowanie ich w zakresie
przyrody i ekologii. Zajęcia odbywały się w formie
zabawowej i zadaniowej, co pozwalało na bezpośredni udział w realizacji celów. Udział w programie
sprawiał dzieciom dużo radości i mnóstwo wrażeń.
Z przyjemnością realizowane były wszystkie działania, by zadbać o otaczające nas środowisko.
Razem z Kubusiem poznały zwierzęta, rośliny i owoce. Uczyły się jak ważną rzeczą jest segregacja
śmieci, zakręcanie kranu czy gaszenie światła. Dzięki
wykonywanym działaniom dowiedziały się, że otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Kształtując wrażliwość, dziecka na piękno natury, chronimy
środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.
Nasza szkoła realizowała również program
Szklanka mleka dla każdego ucznia organizowany

z funduszy UE. W założeniu tego programu każde
dziecko otrzymywało 250 ml mleka lub jogurtu trzy
razy w tygodniu. Celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych
poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów
mlecznych.
ź Kolejnym programem był Europejski Program

Owoce w szkole. Dzieci otrzymywały kilka
razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne,
które spożywały w szkole.
Dzieciom udostępniało się:
ź świeże owoce
ź świeże warzywa
ź soki owocowo-warzywne.
Zaletami programu jest:
ź bezpłatne udostępnianie owoców i warzyw
ź duża różnorodność produktów
ź udostępnianie produktów trzy razy w tygodniu.
Realizowane programy pomagają wprowadzać
dzieci w piękny i fascynujący świat natury oraz promują zdrową dietę i styl życia. Warto od najmłodszych lat
uwrażliwiać dzieci na otaczające środowisko i uczyć
jak można je chronić. Programy są bardzo dobrze
odbierane i oceniane przez dzieci i rodziców.
Tekst: G.Kruk
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Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy
Planeta Ziemia…
Planeta Ziemia – miejsce życia roślin, zwierząt
i człowieka – to świat ogromny, ostatecznie
niezbadany i tajemniczy. Od wieków człowiek
podpatrując przyrodę, starał się żyć w zgodzie
z jej prawami. Jednakże rozwój cywilizacji,
a zwłaszcza dążenie do wygodniejszego życia,
powoduje ciągle narastające zagrożenia dla istot
żywych na Ziemi. To my ludzie zakłóciliśmy
prawa dżungli, lasów, mórz, jezior i łąk.
18 kwietnia uczniowie klas piątych i szóstych
z naszej szkoły nawiązali do tych zagadnień
w akademii z okazji Dnia Ziemi. Było to
przedstawienie bardzo ciekawe. Opowiadało o losach
Ziemi – naszej planety na przestrzeni kilku pokoleń.
Miejscem gdzie rozgrywała się I scena był park,
w tle widać było spacerujące dziewczynki,
zastanawiające się nad tym jak przygotować się na
lekcję przyrody, skąd czerpać ciekawe pomysły.
Jedna z nich wpada na pomysł, aby wybrać się do
dziadków, którzy przybliżą im losy Ziemi.
Kolejna scena ma miejsce u dziadków.
Dziewczynki proszą, aby babcia i dziadek
poopowiadali o Ziemi, o zagrożeniach, o tym jak ją
ratować.
Podczas rozmowy dziadek sięga po album
i pokazuje wnuczkom, jak wyglądała przyroda, kiedy

Tuwim, Brzechwa i ja …
8 maja 2013 roku o godzinie 9.00 w sali nr 23
Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy
odbyła się lekcja otwarta dla mam uczniów klasy
Ib z okazji zbliżającego się Ich święta, pod hasłem:
Tuwim, Brzechwa i ja.
Najmłodsi recytatorzy z naszej szkoły
prezentowali wiersze polskich poetów: Juliana
Tuwima oraz Jana Brzechwy. Repertuar dzieci
dobierały sobie same, po mojej delikatnej sugestii.
Królowały wiersze J. Brzechwy pt.: Kaczka

oni byli młodzi. Dziewczynki z zainteresowaniem
słuchają i podziwiają zdjęcia. Dostrzegły, że świat
wcześniej był inny, nieskażony najnowszą techniką,
ludzie troszczyli się o Ziemię, lasy były inne, rzeki
czyste, ptaki śpiewały od samego rana.
Scena III rozgrywa się w szkole, gdzie dziewczynki
przekazują uzyskaną od dziadków wiedzę swoim
rówieśnikom. Poszczególne kwestie przeplatane były
piosenkami o tematyce ekologicznej.
Mamy nadzieję, że takie ekologiczne przedstawienia na trwale zapadną w pamięci dzieci
i przyczynią się do tego, że młode pokolenie będzie
dbało o środowisko naturalne.
Tekst: U. Cichoń, D. Mrówka-Panek
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dziwaczka, Samochwała, Skarżypyta, Leń, Jeż,
Tańcowała igła z nitką oraz J. Tuwima Okulary.
Pomimo wielkiej tremy dzieci przepięknie recytowały.
Pokazały, że recytacja to dobra zabawa, zabawa
słowem. Zwracały uwagę na znaki interpunkcyjne,
tempo, siłę głosu, gest. Dopełnieniem były rekwizyty
i starannie przygotowane stroje. Podczas popisów
panowała cisza i skupienie. Na zakończenie dzieciaki
nagrodzone były gromkimi brawami oraz słodkim

upominkiem od swoich kochanych mam. Po występie
pragnienie ukoiły zdrowym sokiem jabłkowym.
Ta lekcja dla dzieci i ich mam była źródłem przeżyć
i wzruszeń. Z pewnością wiersze, które recytowały na
długo zostaną w ich pamięci. A wiersze są nie tylko
zabawne. Potrafią także wiele nauczyć.
Tekst: E. Adamczyk

XIX Festiwal Kultury Szkół Staszów 2013
W dniach 10-16 kwietnia 2013 roku w Staszowie miał miejsce Festiwal
Kultury Szkół – impreza,
na której dzieci i młodzież prezentowali swoje
umiejętności sceniczne
i plastyczne.
Już po raz dziewiętnasty można było oglądać
zmagania uczniów z terenu powiatu staszowskiego w ramach niezwykle popularnego Festiwalu
Kultury Szkół.
Impreza organizowana
przez Staszowski Ośrodek
Kultury to jedyne tego typu
przedsięwzięcie w regionie. Każdego roku na scenie
pojawia się w sumie kilkuset wykonawców, a publiczność mogła podziwiać nie tylko piękne wokale,
ale i znakomicie zagrane przedstawienia, pełne
humoru skecze kabaretowe oraz występy zespołów
tanecznych.
16 kwietnia na festiwalu zaprezentowała się także
nasza szkoła.
Zespół taneczny Amazing Girls w składzie:
- Czereś Natalia,
- Domagała Dżesika,
- Furman Alicja,
- Grzesik Karolina,
- Marzec Magdalena,
- Zeliaś Sara.

Dziewczyny wykonały dwa układy taneczne do
utworów: Psy – Gangnam Style oraz Don Omar –
Danza Kuduro. Tancerki prezentowały się niczym
profesjonalistki, a ich występ został nagrodzony gromkimi brawami. Impreza zorganizowana była na bardzo
wysokim poziomie i wszyscy świetnie się bawili.
W ramach festiwalu zorganizowany został konkurs
plastyczny pt. Twórczość Juliana Tuwima w oczach
dzieci i młodzieży. Wzięła w nim udział uczennica
naszej szkoły – Amelia Kosałka z klasy IV a, która
w sposób niezwykle pomysłowy zinterpretowała
temat konkursu. Z niecierpliwością czekamy na
wyniki.
Tekst: K. Dziedzic
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W nagrodę zwiedzamy Mały Rzym Ojca Mateusza
Sekretem sukcesu w życiu
jest bycie gotowym na wykorzystanie
okazji, gdy ta się pojawia.
Benjamin Disraeli

Okazja do udziału w wycieczce szkolnej dla
Klasy z klasą pojawiła się wraz z inauguracją
II edycji konkursu na najlepszą klasę. Został on
ogłoszony we wrześniu minionego roku szkolnego, a jego celem było wprowadzenie rywalizacji
między klasami podnoszącej zdyscyplinowanie
uczniów, nagradzanie i wspieranie ich pozytywnej
aktywności. W konkursie brały udział klasy IV-VI
z PSP im. S. Żeromskiego w Oleśnicy.
Po policzeniu wszystkich punktów regulaminowych okazało się, że Klasą z klasą zostali uczniowie
VI a (wychowawczyni mgr Z. Woś). Dzięki naszym
sponsorom mogli oni wyjechać na ostatnią już w szkole podstawowej wycieczkę do Sandomierza.
Wietrze wiosenny, ty mi odsłonisz
Z mgieł i oparów piękny Sandomierz,
Rozdmuchasz kwiaty i bzy zapalisz
I na Browarnej, i na Podwalu…
Jarosław Iwaszkiewicz

nastawiony był jedynie nasz przewodnik – pan Sławomir Trzpiot, który dodawał wszystkim pesymistom
otuchy, że będzie dobrze. I tak też się stało, pogoda
się wyklarowała, nad Sandomierzem zabłysło słońce,
razem z nim powróciły dobre nastroje i uśmiech na
twarzach. W takim już pogodnym klimacie rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta.

I tak 18 czerwca 2013 roku wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do miasta pełnego zabytków
zwanego Małym Rzymem. A skąd to porównanie?
Historia grodu jest bardzo barwna. Otóż podobnie jak
dawna siedziba cezara, miasto to leży na siedmiu
wzgórzach. Podobnie jak pod Rzymem ciągną się
pod Sandomierzem podziemne labirynty, w Rzymie
katakumby, a w tajemniczym Sandomierzu prastare
lochy i piwnice kupieckie.
Tego dnia cała grupa stawiła się punktualnie
o godzinie 8.00 przed budynkiem szkoły. Pogoda wydawała się być piękna. Niebo bezchmurne zapowiadało upalny dzień.
Z Oleśnicy wyjechaliśmy o umówionej godzinie
8.15. Na miejsce dotarliśmy około 9.30.Sandomierz
przywitał nas burzą, która sprawiła, że ciemne chmury, błyskawice i grzmoty zasłoniły dobre humory, które
nam towarzyszyły podczas podróży. Optymistycznie

Wędrując wąwozem lessowym, dotarliśmy do
pierwszego punktu programu, którym był Kościół św.
Jakuba wraz z klasztorem dominikańskim. Jest on
jednym z najstarszych kościołów w całości wzniesionych z cegły na terenie Polski. Zbudowany w stylu
późnoromańskim. Zaliczany do najcenniejszych zabytków.
Kolejnym punktem programu był rejs statkiem po
Wiśle. Płynąc w górę rzeki, podziwialiśmy przyrodę
i zachodnią część Starego Miasta z kościołem Świę-
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tego Jakuba, zamkiem, synagogą. Kiedy zmieniliśmy
kierunek, z lewej strony odsłonił się widok Collegium
Gostomianum, zamku, katedry i Domu Długosza.
Doskonale widać też było Góry Pieprzowe.
Po zakończonym rejsie udaliśmy się na Stare
Miasto, przechodząc przez Ucho Igielne - zwane
inaczej Furtą Dominikańską, przez którą przejść
może bogacz, biedak i nawet wielbłąd. Każdy, kto
pierwszy raz przechodzi tamtędy, powinien pomyśleć
sobie życzenie, które ponoć ma szansę na spełnienie.
Podążając w wyznaczonym kierunku, słuchaliśmy
legend związanych z historią Sandomierza, między
innymi o dzielnej Halinie Krępiance. Głosi ona, że
dziewczyna uratowała miasto przed Tatarami - sama
zaś zginęła.
Ciekawym miejscem, które odwiedziliśmy była
Zbrojownia Rycerska. Nasi uczniowie mogli tam
wcielać się w różne postaci: giermka, Tatara, legendarnej Krępianki. Enigmatycznym miejscem była
katownia, w której znajdowały się dyby oraz inne
narzędzia tor-tur, między innymi łoże do rozciągania
kości czy kolczaste fotele.

T- 34 strzegące bramy cmentarza, które okazały się
doskonałą atrakcją nie tylko dla chłopców.
W tym miejscu dobiegła końca nasza wycieczka,
której głównymi sponsorami byli: Urząd Gminy i Rada
Sołecka w Oleśnicy, za co serdecznie dziękujemy.
W drodze powrotnej małą atrakcją były słynne połanieckie lody z automatu, których smakiem wszyscy
mogli cieszyć swoje podniebienia. Około godziny
16.30 powróciliśmy do naszej Małej Ojczyzny w poczuciu, że to był naprawdę udany dzień.

Po wyjściu z podziemi udaliśmy się na Rynek,
gdzie podziwialiśmy piękne renesansowe kamieniczki oraz ratusz. Nie zabrakło obiektów związanych
z tak chętnie oglądanym serialem Ojciec Mateusz.

Organizatorki mają nadzieję, że w III edycję konkursu w nowym roku szkolnym 2013/14 uczniowie
chętnie się zaangażują. Stanie się on również okazją
do zdrowej rywalizacji miedzyklasowej i rozbudzi
w naszych uczniach chęć osiągania sukcesów.

Z Rynku przejechaliśmy na cmentarz wojenny
Żołnierzy Armii Radzieckiej, gdzie znajdują się czołgi

Tekst: A. Adamczyk

Nowy rozdział życia gimnazjum ...
Dnia 29 maja 2013 r. odbyła się uroczystość
nadania imienia Stefana Żeromskiego Publicznemu Gimnazjum w Oleśnicy oraz przekazania
sztandaru. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym, który na długo zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców i mamy nadzieję,
także w pamięci naszych szanownych gości.
Msza święta rozpoczęła się o godzinie 9.00. Koncelebrze przewodniczył ksiądz dr Kazimierz Wójtowicz ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie, a wśród koncelebrantów byli: ksiądz pro-
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boszcz - Marek Lejczak oraz ksiądz Jan Ślusarczyk –
proboszcz z Czyżowa. Wokół ołtarza ustawione były
poczty sztandarowe naszej gminy, a przed stołem
ofiarnym, w miejscu honorowym stał sztandar
Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy. Został on
poświęcony w czasie mszy przez naszego księdza
proboszcza. Obsługę liturgiczną sprawowali uczniowie naszej szkoły. Po uroczystej Mszy Świętej,
w podniosłej atmosferze, przy wstrzymanym ruchu
ulicznym, uczestnicy uroczystości przemaszerowali
do szkoły.

Główna część uroczystości
rozpoczęła się
o godzinie 10.30 w hali sportowej. Pierwszym jej elementem było wprowadzenie sztandarów oraz powitanie gości. Nasz wielki dzień uświetnili swoją obecnością: Pan Mieczysław Gil – Senator RP, Pan
Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Pan Jerzy
Sygan – asystent posła do PE dr. Czesława Siekierskiego, Pan Grzegorz Dziubek – Wicewojewoda
Świętokrzyski, Pan Grzegorz Bień – Świętokrzyski
Wicekurator Oświaty, Pani Teresa Kmiecik – zastępca
dyr Wy-działu Nadzoru Pedagogicznego, Pan Izydor
Grabowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Pan
Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowksiego,
Pani Janina Złotnik i Pan Adam Siekierski – radni
Powiatu Staszowskiego, Księża sprawujący uroczystą Mszę św., Pan Leszek Juda – Wójt Gminy Oleśnica, Pan Krzysztof Ratusznik – Przewodniczący Rady
Gminy, Pani Izabela Kądzielawa – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Na uroczystość przybyli również radni Gminy Oleśnica, sołtysi, pracownicy gminy, kierownicy instytucji, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, pracownicy PSP i PG
w Oleśnicy, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele,
rodzice oraz osoby aktualnie współpracujące z naszą
szkołą.

Kolejny element uroczystości to nadanie poświęconego sztandaru społeczności szkoły. Akt jego
nadania odczytała przewodnicząca Rady Rodziców
przy Publicznym Gimnazjum w Oleśnicy Pani
Marzena Głowniak. Następnie został on przekazany
Pani Dyrektor Teodorze Ambroży, która wręczyła go
z kolei uczniom szkoły. W tym momencie przedstawiciele: nauczycieli, rodziców i uczniów złożyli uroczyste ślubowanie.
Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli do holu głównego szkoły w celu
poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Dokonali tego przedstawiciele władz: wojewódzkich,
powiatowych, gminnych i oświatowych. Słowa Stefana Żeromskiego: Każdy ma swoje ulubione miejsce
w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy - umieszczone
na tablicy, z pewnością będą przypominać korzenie
rodzinne i lata edukacji. Po powrocie Pani Dyrektor
wygłosiła przemówienie, które zawierało zarys historii
szkoły, osiągnięcia uczniów i działania związane
z dzisiejszą uroczystością. Następnie głos zabrał Pan
Leszek Juda, który podkreślił zasługi szkoły dla
lokalnej społeczności. Kolejnym punktem ceremonii
było nadanie szkole imienia. W związku z tym Pan
Krzysztof Ratusznik - Przewodniczący Rady Gminy
Oleśnica odczytał stosowną uchwałę i przekazał ją
Pani Dyrektor.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie
uczniom nagród książkowych za udział w konkursie
dotyczącym życia i twórczości Stefana Żeromskiego.
Następnie głos zabrali honorowi goście, przekazując
szkole najlepsze życzenia i upominki.
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Ostatnim elementem programu była część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów przygotowana
pod kierunkiem Pani Lucyny Ratusznik. Mini – spektakl zawierał elementy pobytu Stefana Żeromskiego
na naszej ziemi. Młodzież doskonale wcielając się
w swoje role, przeniosła uczestników uroczystości
w miły XIX nastrój. Uczniowie za swój występ zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Na koniec Pani Dyrektor podziękowała gościom za
przybycie, Radzie Rodziców za ufundowanie sztandaru i tablicy pamiątkowej, księżom za sprawowanie
uroczystej Mszy Świętej, rodzicom za zaangażowanie się w czynności organizacyjne, osobom
i instytucjom za wszelkiego rodzaju wsparcie,
nauczycielom i pracownikom szkoły za ogromny
wkład pracy, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie uroczystości, młodzieży za przygotowanie części
artystycznej i godny udział w ceremonii.

Nie ma wątpliwości, że dzień 29 maja 2013 roku
oraz obecność tak znakomitych gości na długo
zostanie w pamięci całej społeczności szkolnej i gminnej.
Nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru
sprawiło, że wreszcie będziemy szkołą posiadającą
własną obrzędowość oraz konkretny kierunek oddziaływań wychowawczych.
Od tej pory poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy będzie
godnie i z dumą reprezentował szkołę w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych. Sztandar szkoły jest
symbolem jej historii i tradycji. To znak, który łączy
młodzież szkolną i wyróżnia ją spośród innych społeczności.
Tekst: T.Ambroży

Zakończenie Roku Szkolnego Klas III Gimnazjum
Uroczystość zakończenia gimnazjum dla
absolwentów klas III odbyła się 26 czerwca
w hali widowiskowo-sportowej w Oleśnicy.
Jak co roku uroczystość została rozpoczęta
wystąpieniem Pani Dyrektor - Teodory Ambroży,
która powitała zaproszonych gości, następnie
uczennica Weronika Zeliaś słowami Poloneza czas
zacząć rozpoczęła część taneczną, która dzięki
zaangażowaniu wychowawców klas trzecich oraz
uczniów wypadła dostojnie i elegancko. Ważnym
wydarzeniem było wprowadzenie po raz pierwszy
nowo poświęconego sztandaru przez reprezentacje klas III (Martyna Malec, Aleksandra
Kapek, Adrian Zeliaś), po czym absolwenci
uroczyście przekazali sztandar uczniom klas II
(Kamila Legawiec, Emilia Ratusznik, Michał
Skurski). Po wyprowadzeniu sztandaru głos
ponownie zabrała Dyrektor Gimnazjum Teodora
Ambroży, która wraz z wychowawcami wręczała
listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najwyższą
średnią ocen z przedmiotów. Najlepsi absolwenci

również zostali nagrodzeni książkami oraz
dyplomami za godne reprezentowanie szkoły
w zawodach sportowych. Po rozdaniu wszystkich
wyróżnień Pani Dyrektor wprowadziła widzów
w nastrój adekwatny do części artystycznej.
Akademia prezentowana przez uczniów miała
w sobie elementy humoru, jak i również elementy
wewnętrznego poruszenia. Głównym hasłem
akademii był cytat Całe życie jest szkołą, którego
znaczenia nie trzeba nikomu tłumaczyć. Pragniemy
wszystkim absolwentom naszego gimnazjum
życzyć samych wielkich sukcesów i prostej drogi
przez życie usłanej jak najmniejszą liczbą zakrętów.
Rok szkolny 2012/2013 w Publicznym
Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy
ukończyło 44 uczniów. Dzień 26 czerwca dla
uczniów klas III gimnazjum zakończył się długo
wyczekiwaną zabawą taneczną.

Tekst: Ł. Kozłowski
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Lekkoatletyczne Sukcesy Gimnazjalistek
Na Szczeblu Wojewódzkim
Miesiąc maj i czerwiec były miesiącami
wytężonej pracy na treningach i zawodach
sportowych naszych oleśnickich gimnazjalistek. Jak mówi powiedzenie, iż ciężka praca
popłaca, to i tym razem tak się stało.
W pierwszej połowie maja reprezentacja
w składzie: Jolanta Jaskóła, Żaklina Migoń, Klaudia
Kapek, Aleksandra Kajderowicz wyjechała
z opiekunem Łukaszem Kozłowskim na
Wojewódzki Finał Biegów Rozstawnych w tzw.
„sztafecie szwedzkiej” (100, 200, 300, 400m) do
Strawczyna. Nasze zawodniczki były jedną
z najmłodszych drużyn zawodów, jednak to nie
przeszkodziło walczyć i wyprzedzić kilku faworytów
imprezy. Na 11 drużyn dziewczęta z Oleśnicy zajęły
dobrą V lokatę, która dała nadzieję na walkę
o wyższe miejsca w przyszłym roku szkolnym.
Druga połowa maja była równie owocna
w sukcesy lekkoatletek, gdyż wyjazd na
dwudniowe Finały Wojewódzkie w lekkoatletyce do
Kielc dały kilka dobrych miejsc w konkurencjach
biegowych i jednej konkurencji skocznej.
Pierwszego dnia rywalizacji sztafeta dziewcząt
(Jolanta Jaskóła, Żaklina Migoń, Klaudia Kapek,
Paulina Łosin) 4x100m mimo osłabienia
kontuzjami z czasem 57,14 s zajęła V miejsce na
10 drużyn biorących udział w rywalizacji.
Dodatkowo tego dnia Patrycja Pruś startowała
w biegu na 1000m i z czasem 3,45 min. zajęła VIII
miejsce. Równie dobrze wypadła Jolanta Jaskóła
w konkurencji sprinterskiej biegu na 100m, która
z czasem 14,15 zajęła VI miejsce w województwie.
Wynik Joli jest tym samym nowym rekordem
gimnazjum. Drugi dzień zawodów w Kielcach
okazał się równie szczęśliwy, co dzień pierwszy.
Jolanta Jaskóła znów zachwyciła, zajmując VI m.
w konkurencji skoku w dal dziewcząt z wynikiem

4,07m. Patrycja Pruś, która startowała
poprzedniego dnia w biegu na 1000m, zdążyła się
zregenerować na tyle, że w biegu na 600m zajęła
również świetne VI miejsce z czasem 1,56 min,
który jednocześnie stał się nowym rekordem
Publicznego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego
w Oleśnicy. Największym sukcesem tych dwóch
dni zmagań z lekkoatletyką był doskonały start
Klaudii Kapek w biegu na 300m. Klaudia z czasem
48,26 s zajęła III miejsce i tym samym dołączyła do
bardzo wąskiego grona gimnazjalistów z Oleśnicy,
którzy zdołali wywalczyć miejsce na podium
w zawodach rangi wojewódzkiej w lekkoatletyce.
Brawo za wyniki, brawo za poświęcenie
i oby tak dalej!!!
Wyniki sportowe w lekkoatletyce, jakie zostały
osiągnięte w tym roku szkolnym są jednymi
z najwyższych od czasów istnienia naszego
gimnazjum. Młodzież jest utalentowana sportowo
i nie tylko, gdyż pragnę zaznaczyć, iż żadna
z wymienionych uczennic nie ma średniej ocen
z przedmiotów poniżej 4,00. Inteligencja, logiczne
myślenie dzieci ułatwia pracę trenerowi, a to
następnie procentuje w zdobywaniu czołowych
lokat w rywalizacji sportowej. Zawsze wychodzę
z założenia, że nie wystarczy mieć „mocy
w nogach”, lecz musi być również „moc umysłu”,
która w parze z tężyzną fizyczną daje oczekiwane
sukcesy. Te sześć uczennic zrobiło szkole i naszej
gminie dużą promocję na arenie województwa
świętokrzyskiego. Mam nadzieję, że te osiągnięcia
sportowe, ale i każde kolejne zostaną docenione,
bo sport jest jedną z najważniejszych gałęzi
wychowujących i kształtujących osobowość
młodego człowieka.
Tekst: Ł. Kozłowski
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Najmłodsi na starcie
W połowie czerwca na zakończenie zmagań
lekkoatletycznych najmłodsi sportowcy w Rytwianach rywalizowali w Świętokrzyskim Finale
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Trójboju.
Uczniowie prezentowali swoje umiejętności
w trzech konkurencjach: skoku w bal, biegu na 60
metrów i rzucie piłeczką palantową, zdobywając punkty do ogólnego wyniku swojej drużyny. Dobre wyniki
uzyskiwane przez chłopców z klasy czwartej naszej
szkoły podczas różnych zawodów lekkoatletycznych
pozwalały mieć nadzieję na medalowy występ w tej
imprezie. Jednak poziom wojewódzkiej rywalizacji
w tym roku był bardzo wyskoki i pomimo dobrego startu naszych sportowców do miejsca na podium zabrakło kilka punktów. Ustanawiając nowy rekord
naszej szkoły w tej konkurencji (464 pkt), chłopcy
zajęli 4 miejsce. Choć apetyty były większe, to
osiągnięty wynik zasługuje na pochwałę.

Wąż
Czechowski
Poniewierski
Migoń
Skiba
Malec

Adrian
Adrian
Jakub
Bartek
Kamil
Kacper

60m
9.53
9.43
9.50
10.24
10.22
10.56

Pkt
41
44
42
23
23
16

s.d.
3.50
3.89
4.03
3.41
3.40
3.50

Pkt
22
35
39
20
19
22

p.p.
31
23
21
29.5
32.5
35.5

Pkt
37
21
17
34
40
46
razem

100
100
98
77
82
84
464

Dzień wcześniej niż chłopcy rywalizowały
dziewczęta. Pomimo dużo lepszego wyniku punktowego (444 pkt), niż ten który osiągnęły starsze koleżank
i
w ubiegłym roku, zajęte miejsce było dużo słabsze.
Dziewczynki uklasyfikowały się na 7 miejscu.

Chabik
Grzesik
Poniewierska
Zeliaś
Janicka
Czereś
Furman
Pyszka
Poniewierska
Kosałka

Natalia
Karolina
Angelika
Sara
Wiktoria
Natalia
Alicja
Karolina
Weronika
Ola

60m
10.11
10.32
11.11
10.52
11.17
11.47
10.67
11.75
11.69
12.07

Pkt
47
41
21
36
20
15
32
11
12
7

s.d.
3.19
3.52
3.22
3.12
3.35
2.82
3.02
2.88
2.68
2.43

Pkt
27
38
28
24
32
14
21
16
10
4

p.p.
28
18.5
23
17
18
25.5
16.5
14
12
15

Pkt
41
21
30
18
20
35
17
12
8
14
razem

Od lewej, na górze: Jakub Poniewierski, Kamil Skiba,
na dole: Adrian Czechowski, Kacper Malec,Bartek Migoń,
Adrian Wąż; op. D. Mrówka-Panek

115
100
79
78
72
64
70 PK
39 PK
30 PK
25 PK
444

Od lewej: Wiktoria Janicka, Angelika Poniewierska, Alicja Furman,
Natalia Chabik, Sara Zeliaś, Weronik Poniewierska, Ola Kosałka,
Karolina Grzesik, Karolina Pyszka, Natalia Czereś

Miejsca zajęte w klasyfikacji indywidualnej:
9 – Natalia Chabik
15 – Adrian Wąż, Adrian Czechowski
20 – Kuba Poniewierski
22 – Karolina Grzesik
32 – Kacper Malec
35 – Angelika Poniewierska

36 – Sara Zeliaś
37 – Skiba Kamil
45 – Janicka Wiktoria
48 – Furman Alicja
50 – Migoń Bartek
51 – Czereś Natalia

W przyszłym roku ci uczniowie będą mieli możliwość startów
w czwórboju lekkoatletycznym (dodatkowo bieg długi, 600 i 1000
metrów).
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Koszykarski Dzień Dziecka w Wąchocku
W czerwcu najmłodsze koszykarki wzięły udział
w towarzyskich rozgrywkach dla dziewczynek klas 5
i młodszych, które odbyły się w Wąchocku. Udział w tym
turnieju to nagroda za systematyczne uczestnictwo
w zajęciach pozalekcyjnych przez cały rok szkolny.
Rywalizując z drużynami z Wąchocka i Starachowic nasze
małe sportsmenki pokonały swoje rówieśniczki i zajęły

pierwsze miejsce w turnieju.. Wśród dziewcząt naszej
szkoły były uczennice klas 2- 5: Angelika Koziarska, Kinga
Ciesielska, Dominika Kapusta, Klaudia Masternak, Julia
Ciesielska, Magdalena Złotnik, Weronika Poniewierska,
Alicja Furman, Sara Zeliaś, Karolina Grzesik, Ola Kosałka,
Natalia Czereś, Wiktoria Janicka.

Koszykarki Dzień Dziecka w Wąchocku.

Rekordowi medaliści Czwartków Lekkoatletycznych
Tradycyjny jest już udział naszej szkoły
w zawodach lekkoatletycznych rozgrywanych na
terenie całej Polski z cyku „Czwartki Lekkoatletyczne”.
Uczniowie w okresie jesiennym czterokrotnie,
a wiosną sześciokrotnie wyjeżdżali do Kielc, by
rywalizować z rówieśnikami. W końcowej klasyfikacji
uczniowie PSP w Oleśnicy zdobyli rekordową ilość
miejsc na podium - 16 medali. Szkoła Podstawowa

z Oleśnicy w łącznej klasyfikacji szkół zajęła 4 miejsce
w województwie. Wiele życiówek i rekordów naszej
szkoły uzyskanych przez naszych lekkoatletów to
bardzo dobra motywacja do dalszej i systematycznej
pracy. Za przykładem starszych kolegów coraz więcej
dzieci jest zainteresowanych pozalekcyjnymi zajęciami lekkoatletycznymi, a co za tym idzie udziałem
w rywalizacji sportowej w Kielcach. Liczba uczniów
z Oleśnicy zaangażowanych w „Czwartki L.A.”
systematycznie z roku na rok rośnie. W tym roku około
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40 dzieci przynajmniej raz rywalizowało w Kielcach,
w tym 15 osób systematycznie. Udział w tej imprezie
jest możliwy dzięki przychylności władz gminy. Koszt

wszystkich dojazdów uczniów do Kielc sfinansował
Urząd Gminy w Oleśnicy.

Uczestnicy Finału Wojewódzkiego Czwartków Lekkoatletycznych w Kielcach
Medaliści Czwartków Lekkoatletycznych 2012/13
Skok w dal rocznik 2002:
1.Czechowski Adrian,2.Poniewierski Kuba,
3. Wąż Adrian 3.Karolina Grzesik
Skok w dal rocznik 2001: 2. Sebastian Szczygieł
Skok wzwyż 2001: 1 Ola Mirosław
Bieg 60m rocznik 2002: 1.Adrian Wąż ,3.Kuba Poniewierski
Bieg 300 m. rocznik 2000: 1.Kamila Dziedzic
Bieg 300 m. rocznik 2001: 1.Szczygieł Sebastian
Bieg 300 m. rocznik 2002: 1. Czechowski Adrian, 1.Grzesik Karolina
Bieg 600m – rocznik 2002: 1. Sara Zeliaś ,2.Angelika Poniewierska
Bieg 600m – rocznik 2001: 2.Dominika Kapusta
Rzut piłeczką palantową – rocznik 2002: 3.Natalia Czereś
Rzut piłeczką palantową – rocznik 2001: 1.Filip Skórski
Klasyfikacja Grand Prix czwartków L.A. 12/13 uczniów PSP w Oleśnicy
1. Ola Mirosław – 576 pkt
2. Skórski Filip – 497
3. Sebastian Szczygieł,
Czechowski Adrian – 476
4. Natalia Czereś – 470
5. Poniewierski Kuba – 450
6. Grzesik Karolina – 443
7. Wąż Adrian – 430
8. Dziedzic Kamila – 422
9. Wąz Adrian – 400
10. Zeliaś Sara – 378

11. Ponieiwerski Kuba – 335
12. Grzesik Karolina – 207
13. Szczygieł Sebastian – 172
14. Czechowski Adrian – 166
15. Dominika Kapusta – 138
16. Zeliaś Sara, Poniewierska Angelika – 137
17. Furman Alicja – 118
18. Furman Ala – 85
19. Poniewierska Angelika – 66
20. Czereś Natalia – 55

Dwoje uczniów z Oleśnicy: Filip Skórski z klasy piątej oraz Kamila
Dziedzic w klasy szóstej reprezentowali nasze województwo w Łodzi
podczas XIX Finału Ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycznych.

Kamila Dziedzic i Filip Skórski
podczas Finału Krajowego
Czwartków w Łodzi
Teksty i foto: D. Mrówka Panek
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Udział w zawodach sportowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2012/2013
Dyscyplina
Koszykówka

Piłka nożna

Tenis stołowy

Miejsce
II
II

Rodzaj zawodów
Zawody powiatowe
Półfinał wojewódzki

Skład drużyny

I

Wiosenny turniej kl.4-5

II

Mikołajkowy Turniej koszykówki

Dziedzic Kamila, Blacha Ola, Lasak Klaudia, Płatos Ola,
Złotnik Magda, Borycka Magda, Ciesielska Julia, Ciesielska Kinga,
Kapusta Dominika, Czereś Natalia, Mirosław Ola, Jakuboska Ula

Oleśnica

V

Zawody Powiatowe

Staszów

I/I

Wiosenny/ Mikołajkowy turniej

Plewa Jakub, Lalewicz Sebastian, Sobczyk Mateusz,
Czaplak Kacper, Jaskóła Michał, Poniewierski Adrian,
Pawlicki Bartosz, Król Jakub, Skórski Kacper, Kornaś Hubert,
Skurski Hubert, Obarzanek Albert

II

zawody powiatowe kl.4 i mł.
– turniej towarzyski

udział

Zawody Powiatowe

IV

Zawody powiatowe

III

Zawody powiatowe

Dziedzic Kamila, Blacha Ola, Lasak Kaludia, Ciesielska Julia,
Ciesielska Kinga, Kapusta Dominika, Złotnik Magdalena,
Mirosław Ola, Borycka Magdalena, Płatos Ola, Grzesik Karolina,
Piotrowska Monika, Gałka Julia
Złotnik Magda, Borycka Magda, Ciesielska Julia, Ciesielska Kinga,
Janicka Wiktoria, Brykowska Ania , Czereś Natalia, Furman Ala,
Grzesik Karolina, Kosałka Ola, Koziarska Angelika, Jakubowska Ula

Skiba Kamil, Czechowski Adrian, Wąż Adrian, Malec Filip,
Ratusznik Mikołaj, Madej Kacper, Zdziebko Krystian
Skiba Kamil, Ptak Kamil, Maciej Gołębiowski, Janicki,
Ćwiertniewicz Norbert, Mędrecki Bartosz,Kula Filip, Wróbel Filip,
Sobczyk Albert
Jaskóła Jola, Kapek Klaudia, Łosin Paulina, Kajderowicz Ola

Miejsce
Oleśnica
Kazimierza
Wlk.
Oleśnica

Strzelce\Rataje
Staszów
Nowiny
Staszów

Lekkoatletyka

Sztafetowe biegi
przełajowe

Dziedzic Kamila, Lasak Kaludia, Kapusta Dominika,
Złotnik Magdalena, Zeliaś Sara, Grzesik Karolina, Chabik Natalia,
Piotrowska Monika, Ciesielska Julia, Borycka Magdalena

Strzelce

Król Jakub, Plewa Jakub, Poniewierski Adrian, Słaby Szymon,
Pawelec Karol, Szczygieł Sebastian, Skorski Kacper, Skórski Filip,
Świątek Jakub, Blacha Miłosz

V
Finał wojewódzki
Świętokrzyskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej

Dziedzic Kamila, Lasak Kaludia, Kapusta Dominika,
Złotnik Magdalena, Zeliaś Sara, Grzesik Karolina, Chabik Natalia,
Piotrowska Monika, Jakubowska Ula, Ciesielska Julia

Drużynowe biegi IV
przełajowe
IV

Zawody powiatowe
Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziedzic Kamila, Złotnik Magdalena, Kapusta Dominika,
Borycka Magdalena, Grzesik Karolina, Ciesielka Julia,
Ciesielska Kinga, Zeliaś Sara, Chabik Natalia

Rytwiany

Indywidualne
biegi przełajowe

Zawody powiatowe

Złotnik Magdalena, Kapusta Dominika, Piotrowska Monika,
Płatos Ola, Ciesielka Julia, Chabik Natalia

Rytwiany

Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziedzic Kamila

Bałtów

Sztafetowe biegi
IV
rozstawneSztafeta Szwedzka V
i 4x100m

Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Szczygieł Sebastian, Wąż Adrian, Czechowski Adrian, Zeliaś Kacper,

Strawczyn

Skok wzwyż

IV

Zawody powiatowe

Mirosław Ola

Bieg 300m

I

Dziedzic Kamila

Bieg 600m

III

Kapusta Dominika

Trójbój
lekkoatletyczny

III

VII

VI

VII

Nowiny

Bałtów

Dziedzic Kamila, Borycka Magda, Andrzejczuk Luiza, Grzesik Karolina
Złotnik Magdalena, Rogowska Paulina, Chabik Natalia, Zeliaś Sara

Finał wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

VII
VII
IV

Złotnik Magda, Ciesielska Julia, Ciesielska Kinga, Borycka Magda,
Mirosław Ola, Chabik Natalia
Złotnik Magda, Ciesielska Julia, Ciesielska Kinga, Borycka Magda,
Mirosław Ola, Chabik Natalia
Chabik Natalia, Grzesik Karolina, Czereś Natalia, Janicka Wiktoria,
Poniewierska Angelika, Zeliaś Sara

Ruszcza
Rytwiany

Wąż Adrian, Czechowskia Adrian, Poniewierski Jakub, Malec Kacper,
Skiba Kamil, Migoń Bartek

Czwartki lekkoatletyczne

Bieg 600m

II
II
III

Bieg 300m

I
I
II
II
I
II
II
III
III
VI

Skok w dal

Skok wzwyż
Piłeczka
palantowa
Bieg na 60m
Bieg na 300m
Rzut piłeczką
palantową

Czwartki lekkoatletycznefinał wojewódzki

Kapusta Dominika
Zeliaś Sara
Poniewierska Angelika
Dziedzic Kamlia
Czechowski Adrian
Sebastian Szczygieł
Grzesik Karolina
Czechowski Adrian
Poniewierski Kuba
Szczygieł Sebastian
Grzesik Karolina
Wąż Adrian
Skórski Kacper

Kielce

Ola Mirosław

I
II
IV
I
III

Skórski Filip
Czereś Natalia
Wąż Adrian
Poniewierski Kuba

XIX Ogólnopolski Finał
Czwartków Lekkoatletycznych

SPORTOWIEC ROKU: Kamila Dziedzic

Dziedzic Kamila
Skórski Filip

Łódź

Zawody wędkarskie
w Oleśnicy

... na sportowo

Samorządowe Pismo
Społeczno-Kulturalne
Gminy Oleśnica

OLEŚNICKIE ECHA
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